
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-ai soron 
következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, 
Majercsik Zoltán, Vizi Zsolt 

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Kovács István, Subicz Szilvia, 
Nagyné Balázs Mariann, Nagyné Csajbók Dorottya, Zarudnaja Krisztina, 
Baginé Czékus Ilona

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az  ülés  határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 6 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Fekete József, Romanek 
Róbert, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán képviselő jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Vizi Zsolt testületi tagot.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  elfogadta  Víz  Zsolt 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:

Napirend:         Előadó:

1. Jászkiséri Tűzoltóság beszámolója

2. Tájékoztató a település lakosságának szociális helyzetéről, Zarudnaja Krisztina
a munkanélküliség alakulásáról előadó

3. Jelentés a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság     Nagyné Csajbók Dorottya
       tevékenységéről előadó

Litkei Tamásné 
családgondozó

4. Tájékoztató a Besenyszög- Tiszasüly Általános Iskola, Majercsik Zoltán
Könyvtár és a Művelődési Ház 2008/2009-évben végzett  intézményegység vezető
munkájáról, a további feladatokról

5. Tájékoztató a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda  Tibádné Nagy Zsuzsanna
2008/2009-évben végzett munkájáról, a további feladatokról  intézményegység    vezető

6. Tiszasülyi Fesztivál előkészületének megtárgyalása

7. Rendelet-tervezet a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Pál Imre
jegyző

8. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Alapító okiratának és társulási Pollák Tibor
megállapodásának módosítása polgármester

9. Határozati-javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és Pál Imre
póttagjainak felmentése jegyző

10. Határozati-javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és Pál Imre
póttagjainak megválasztása jegyző

11. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Pollák Tibor
polgármester



12. Egyebek

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák  Tibor  polgármester:  ismerteti  a  napirendi  pontot.  A  tűzoltók  nem tudtak  megjelenni  az 
ülésen, de mindenki írásban megkapta a részletes beszámolójukat.
Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja a jászkiséri 
Tűzoltóság 2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg:

42/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
jászkiséri Tűzoltóság 2008. évi munkájáról
szóló tájékoztató

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jászkiséri 
Tűzoltóság  2008.  évi  munkájáról  szóló  tájékoztatóját  a  melléklet  szerint 
elfogadta.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Önkéntes Tűzoltóság
    5137 Jászkisér, Fő út 7.

2. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Zarudnaja Krisztina, hogy ismertesse a napirendi pontot.  A 
Szociális Bizottság a tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Zarudnaja Krisztina előadó: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák  Tibor  polgármester:  amennyiben  több  kérdés,  vélemény  nincs,  kéri  a  Képviselő-testület 
tagjait, aki elfogadja a település lakosságának szociális helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról 
szóló tájékoztatót, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással alábbi határozatot hozta 
meg:

43/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
település lakosságának szociális helyzetéről, 
a munkanélküliség alakulásáról

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
elfogadja a település lakosságának szociális  helyzetéről,  a  munkanélküliség 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 

Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Pál Imre jegyző helyben,
4. Zarudnaja Krisztina szociális előadó.

3. Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót  Nagyné Csajbók Dorottyának. A Szociális Bizottság a 
tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Nagyné Csajbók Dorottya: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

2



Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság jelentését kérem, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

44/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság
tevékenységéről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a mellékletek szerint a Gyermekjóléti Szolgálat és a 
gyámhatóság tevékenységéről szóló jelentést.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Nagyné Csajbók Dorottya
5. Litkei Tamásné családgondozó

4. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Majercsik Zoltánnak és Subicz Szilviának, hogy ismertesse 
a napirendi pontot. A Szociális Bizottság a tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Majercsik Zoltán: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Subicz Szilvia: ismerteti a beszámolóját a  melléklet szerint. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki Általános Iskola és Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház 2008/2009-es évben
végzett munkájáról szóló tájékoztatót az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

45/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Általános
Iskola  2008/2009-es évben
végzett munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja az Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola 2008/2009-es évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,

3. Majercsik Zoltán iskolaigazgató
5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26.
4. Subicz Szilvia 
5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26.

5. Napirendi pont megtárgyalása

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Tibádné Nagy Zsuzsannának hogy ismertesse a napirendi 
pontot. A Szociális Bizottság a tájékoztatót tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Tibádné Nagy Zsuzsanna: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
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Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület 
tagjait, aki Eszterlánc Óvoda 2008/2009-es évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját, az 
szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

46/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
Óvoda  2008/2009-es évben
végzett munkájáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja az Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda  2008/2009-es évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Tibádné Nagy Zsuzsanna óvodavezető

5061 Tiszasüly, Móra F. u. 26.

6. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Nagyné Balázs Mariannak, hogy ismertesse az eddig 
megszervezett és tervezett programokat.

Nagyné Balázs Mariann: ismerteti a tervezett programokat. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki elfogadja a Tiszasülyi Fesztivál előkészületeinek megtárgyalásáról szóló tájékoztatót kérem, az 
szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

47/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
a Tiszasülyi Fesztivál előkészületeinek 
megtárgyalásáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 
elfogadta a melléklet szerint a Tiszasülyi Fesztivál előkészületeiről 
szóló tájékoztatót.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben.

7. Napirendi pont megtárgyalása.

Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a rendelet tervezetet.

Pál Imre jegyző: ismerteti a kiosztott rendelet-tervezetben a változtatásokat. Apróbb pontokat kellett 
javítani, amikre az Államigazgatási Hivatal észrevételt tett.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a rendelet megalkotásával az szavazzon.
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  a  temető  fenntartásáról  és  a  temetkezési  szolgáltatásról  szóló  10/2009.  (V.28.) 
rendeletét. 

8. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy törvényi változtatások miatt 
kellett az alapító okiratot módosítani.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, hogy aki egyetért a kiosztott 
anyag mellékletében szereplő határozati-javaslat elfogadásával, szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

48/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról

A  Tiszasüly  település  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  65.  törvény,  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a 
területrendezésről  szóló módosított  1996.  évi  XXI.  törvény alapján az alábbi 
határozatot hozza:  

1.) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség 
Többcélú  Társulása  Alapító  okiratának  módosítását  megtárgyalta  és  azt  a 
határozat 1. sz. mellékleteként - 2009. április 29. napjától - jóváhagyja.

2.) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási  Megállapodásának módosítását  megtárgyalta  és 
azt a határozat 1. sz. mellékleteként - 2009. április 29. napjától - jóváhagyja.

3.) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pollák 
Tibor  polgármestert  és  Pál  Imre  jegyzőt  az  alapító  okirat  és  a  társulási 
megállapodás aláírására. 

4.)  Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  Pollák  Tibor 
polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló határozatot 2009. június 15-ig küldje 
meg  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  tanácsa  Kistérségi 
Irodája részére. 

Határidő: 2009. június 15. 
Felelős: Pollák Tibor  polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Pál Imre jegyző

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben.
4.  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 

9. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a melléklet szerint a két határozati javaslattal, az szavazzon.
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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg: 

49/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
szavazatszámláló bizottság tagjainak
és póttagjainak felmentéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az a 
szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat felmentette az alábbiak 
szerint:

1. számú szavazókör

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Általános Iskola Tiszasüly Móra Ferenc út 26.

Katona Sándorné tag
Nemes Andrásné

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai 
3. Helyi Választási Iroda vezetője

10. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Pál Imre jegyzőnek.

Pál Imre jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. 

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, 
aki egyetért a melléklet szerint a két határozati javaslattal, az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg: 

50/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztása

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságokat 
megválasztotta az alábbiak szerint: 

1. számú szavazókör

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 
NÉVSORA

Általános Iskola Tiszasüly Móra F. út 26.
Póttagok
Nagyné Balázs Mariann Tiszasüly, Vasvári út 2.
Tücsök Jánosné Tiszasüly, Mező út 1.

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester, helyben
2. Szavazatszámláló bizottságok tagjai
3. Helyi Választási Iroda vezetője 
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11.Napirendi pont megtárgyalása: 

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta meg:

51/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
két ülés közti tájékoztatóról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közti 
tájékoztatót a melléklet szerint elfogadta.

Erről értesülnek:
1.Pollák Tibor polgármester
2.Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

12.Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: átadja szót a Pál Imre jegyzőnek, hogy ismertesse az napirendi pontot.

Pál Imre jegyző: ismét módosítani kell az általános iskola és óvoda alapító okiratát a törvényi 
változások miatt.

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért a két alapító okirat 
módosításával, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg:

52/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadta Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg:

53/2009. (V.28.) sz. Kt. határozat
Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet 
szerint elfogadta Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítását.

Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
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Pollák Tibor polgármester: ismerteti a kiosztott határozati-javaslat alapján a napirendi pontot. 
Amennyiben kérdés, vélemény, nincs, aki egyetért a határozati-javaslattal, szavazzon.

54/2009.(V.28.) sz. Kt. határozat
Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatai –területi kiegyenlítést 
szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok 
(TEKI) támogatás elnyerése

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározta,  hogy  pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai –területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás elnyerése.

A projekt megnevezése: Tiszasüly belterületi utak lefedése

A projekt összköltsége: 22.222.222.- Ft, melyből a 10 % saját erőt, azaz 2.222.222.- 
Ft-ot fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a 
pályázatban megjelölt cél megvalósítását vállalja. 

Erről értesülnek: 
1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben

Pollák Tibor polgármester:  a mivel  a testület  elfogadta a tiszasülyi  belterületi  utak lefedésecímű 
pályázathoz, ezért szükséges módosítani a 2009. évi költségvetési rendeletet.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kéri a testület tagjait, aki egyetért a melléklet szerint a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosításával az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint 
megalkotta  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésről  szóló  1/2009.  (II.11.)  rendelet 
módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásról az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 11/2009. (V.28.) rendeletét. 

Pollák Tibor polgármester: a melléklet alapján ismerteti a fogorvosi alapellátási szolgáltatás 
nyújtásáról szóló megállapodás tervezetet, és az ehhez tartozó határozati-javaslatot. 
Amennyiben kérdés, vélemény nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  az  alábbi  határozatot 
hozta meg:

55/2009.(V.28.) sz. Kt. határozat
fogorvosi alapellátási szolgáltatás
nyújtásáról

Tiszasül Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésére, valamint az egészségügyről szóló, többször módosított 1997. évi 
CLIV. Törvény 152. § (1) bekezdés b.) pontjára – a község lakosság részére 
biztosítandó fogorvosi alapellátási szolgáltatást a határozat mellékeltét képező 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Pollák Tibor polgármester helyben,
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja helyben

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. 
Köszöni a megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/  /:Pál Imre:/
polgármester    jegyző

      /:Vizi Zsolt :/
                jegyzőkönyv-hitelesítő
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Tiszasüly Község Iktatószám:283/8/2009
Jegyzőjétől

VIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 28-ai soron következő ülésének jegyzőkönyve

42/2009. (V.28.) sz. Kt. jászkiséri Tűzoltóság 2008. évi munkájáról
határozat szóló tájékoztató

43/2009. (V.28.) sz. Kt. település lakosságának szociális helyzetéről, 
határozat a munkanélküliség alakulásáról

44/2009. (V.28.) sz. Kt. a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság
határozat tevékenységéről

45/2009. (V.28.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Általános
határozat Iskola  2008/2009-es évben végzett munkájáról

46/2009. (V.28.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc
határozat  Óvoda  2008/2009-es évben végzett munkájáról

10/2009. (V.28.) a temető fenntartásáról és a temetkezési
rendelet szolgáltatásról 

47/2009. (V.28.) sz. Kt. a Tiszasülyi Fesztivál előkészületeinek 
határozat megtárgyalásáról

48/2009. (V.28.) sz. Kt. a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
határozat Társulási Megállapodásának módosításáról

49/2009. (V.28.) sz. Kt. szavazatszámláló bizottság tagjainak
határozat és póttagjainak felmentéséről

50/2009. (V.28.) sz. Kt. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
határozat és póttagjainak megválasztása
51/2009. (V.28.) sz. Kt. két ülés közti tájékoztatóról
határozat

52/2009. (V.28.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosításáról

53/2009. (V.28.) sz. Kt. Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános
határozat Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosításáról

54/2009.(V.28.) sz. Kt. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok
határozat fejlesztési feladatai –területi kiegyenlítést

szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás 
elnyerése

11/2009. (V.28.) az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.11.)
rendelet rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalásról az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

55/2009.(V.28.) sz. Kt. fogorvosi alapellátási szolgáltatás
határozat nyújtásáról

Készült:3 példányban
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